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Abstrak. Singular Spectrum Analysis (SSA) adalah teknik peramalan data deret 

waktu yang sangat kuat dalam memprediksi. Dalam tekniknya digunakan dua buah 

parameter salah satunya yaitu effect grouping (r) yang digunakan pada tahap 

grouping. Pemilihan parameter effect grouping ini didasarkan pada subjektivitas 

peneliti berdasarkan pengelompokkan komponen dalam matriks lintasan. Untuk 

mengurangi subjektivitas peneliti dalam pemilihan parameter grouping effect 

tersebut maka dalam tulisan ini akan dilakukan sebuah automatisasi mengunakan 

metode yang digunakan oleh Alexandrov [1] untuk mengekstraksi pola tren dan 

analisis spektral untuk mengekstraksi pola musiman. Komponen- komponen dalam 

matriks lintasan yang lolos dalam ekstraksi yang sama kemudian akan 

dikelompokkan menjadi satu kelompok pada tahap grouping. Prosedur ini akan di 

aplikasikan pada data curah hujan di kota Bandung dan Sekitarnya. 

Kata Kunci : Automatisasi, Curah Hujan Kota Bandung,Ekstraksi, Grouping, 

Singular Spectrum Analysis. 

1. PENDAHULUAN 

Akhir-akhir  ini, banjir sepertinya merupakan suatu bencana rutin yang terjadi di Indonesia yang 

tentunya sangat merugikan baik dari segi moril dan material. Bahkan akhir-akhir ini terjadi perluasan area 

yang tergenang banjir, ada di beberapa lokasi yang sebelumnya bebas banjir, sekarang mengalami banjir 

yang cukup parah.  

Salah satu penyebab kejadian banjir adalah volume curah hujan yang tinggi. Sebenarnya dengan 

melihat pola dan volume curah hujan yang terjadi, kejadian banjir dapat diprediksi sehingga antisipasi 

dampak banjir yang terjadi dapat menekan kerugian akibat banjir tersebut. Namun, selama ini belum ada 

tindak nyata antisipasi dari Pemerintah setempat sehingga terkesan masyarakat harus menerima kerugian 

dari dampak banjir tersebut seperti hal yang sudah biasa.  Oleh karena itu, sangat perlu adanya sistem 

mitigasi bencana banjir dengan melihat pola curah hujan yang ada dengan menggunakan pemodelan 

peramalan kejadian banjir. 

Model yang akan dikaji pada penelitian ini adalah model Auto SSA (Singular Spectrum 

Analysis). Automatisasi SSA ini telah digunakan untuk meramalkan harga minyak kelapa sawit[2]. 

Ukuran model terbaik akan dilihat berdasarkan MAPE(Mean Absolute Percentage Error).  

Pemodelan SSA merupakan model yang fleksibel di bandingkan dengan model model time 

series yang lain seperti ARIMA. Pemodelan SSA terhindar dari dari banyaknya syarat seperti 

independensi  dan normalitas residual sebagaimana pada model  ARIMA. Disamping itu model SSA 

dapat memodelkan musiman dengan multi periode dan memodelkan musiman kompleks. 

Musiman komplek terjadi jika nilai maksimum (klimak) dari curah hujan bergerak dari suatu 

bulan ke bulan ke bulan yang lain. Fenomena ini akan menyulitkan dalam pemodelan data deret waktu. 

Pemodelan SSA dengan fleksibilitas dan akurasi yang baik menyebabkan penulis memilih model SSA 

sebagai alat untuk meramalkan  curah hujan di Kota Bandung dan sekitarnya.        

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Pada penelitian ini, akan dikaji model yang terbaik dari metode pola musiman Auto SSA 

(Singular Spectrum Analysis), Metode Auto SSA merupakan metode yang terbilang baru jika di 

bandingkan dengan model time series yang lain seperti ARIMA, Holt Hinters dan lain lain. 
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2.1. SSA (Singular Spectrum Analysis) 

SSA (Singular Spectrum Analysis) adalah teknik analisis deret waktu dan peramalan yang 

00menggabungkan unsur analisis klasik time series, multivariate statistics, multivariate geometric, 

dynamical systems, dan signal processing. Model SSA telah banyak di kembangkan dalam [3], [4] dan 

[5]. 

SSA berusaha untuk menguraikan serial aslinya menjadi jumlah dari sejumlah kecil komponen 

ditafsirkan seperti tren, komponen osilasi (gerakan berulang) dan noise. Metode ini merupakan 

merupakan metode time series yang  powerfull dan bersifat non-parametrik. Pendekatan yang berbeda 

dengan metode peramalan lainya yang bersifat parametrik. Metode peramalan yang bersifat parametrik 

membutuhkan asumsi data stasioner yang dapat digambarkan secara praktis stasioner pada nilai tengah 

(mean), varians, dan lain-lain.  

Metode ini didasarkan pada nilai dekomposisi singular dari matriks khusus yang dibangun pada 

kurun waktu tertentu. Baik model parametrik atau stasioneritas diasumsikan untuk kurun waktu tertentu. 

Hal ini membuat SSA metode bebas model dan karenanya memungkinkan SSA untuk memiliki rentang 

yang sangat luas penerapannya.  

Pengelompokan komponen-komponen yang ada dalam deret waktu, akan mendukung hasil 

peramalan yang baik, dengan menunjukan MSE atau MAPE dari nilai ramal dan nilai sesungguhnya. 

Selain itu, hasil rekonstruksi akan lebih mendekatkan hasil peramalan dengan data sebenarnya. 

Algoritma dasar SSA terdiri dari dua buah tahap yaitu dekomposisi dan rekonstruksi. 

Dekomposisi 

Pada dekomposisi terdapat dua tahap yaitu Embedding dan Singular Value Decomposition (SVD). 

Parameter yang memiliki peran penting dalam dekomposisi adalah Window Length (L). 

a. Embedding 

Misalkan terdapat data deret waktu                  dengan panjang N dan tidak terdapat 

data hilang. Langkah pertama dalam SSA adalah embedding dimana F ditransformasi ke dalam matriks 

lintasan berukuran    . Pada tahap ini diperlukan penentuan parameter window length (L) dengan 

ketentuan     
  . Embedding dapatdikatakansebagaipemetaan yang mentransfer data deret 

waktu F uni dimensional ke dalam multidimensional           dengan lag vector    
               

 untuk        , dimana        . Dari lag vector    tersebut 

kemudian di bentuk matriks lintasan berukuran   . Matriks lintasan ini merupakan matriks dimana 

semua elemen pada anti diagonalnya bernilai sama  
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b. Singular Value Decomposition 

Langkah  kedua dalam  dekomposisi adalah membuat Singular Value Decomposition (SVD) dari 

matriks lintasan. Misalkan         adalah eigenvalue dari matriks S (dimana     ) dengan 

urutan yang menurun           dan         adalah eigen vector dari masing-masing 

eigen value. Rank dari matriks X dapat ditunjukkan dengan d             . Jika dinotasikan 

   
    

   
 untuk i=1,...,d maka SVD dari matriks lintasan adalah sebagai berikut. 
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Matriks X adalah terbentuk dari eigen vector  , singular value    dan principal component   
 

. Ketiga 

elemen pembentuk SVD ini disebut dengan eigen triple. 

Rekonstruksi 

Pada rekonstruksi terdapat dua tahap yaitu Grouping dan Diagonal Averaging. Parameter yang 

memiliki peran penting dalam rekonstruksi adalah grouping effect (r). 

a. Grouping 

Pada langkah ini, matriks lintasan berukuran      diuraikan menjadi beberapa sub-kelompok 

yaitu pola tren, musiman, periodik dan noise. Pengelompokan berhubungan erat dengan pemecahan 

matriks    menjadi beberapa kelompok dan menjumlahkan matriks dalam masing-masing kelompok. 

Matriks   akan dipartisi ke dalam m subset disjoin               . 

Misalkan                adalah matriks resultan    dengan indeks            sesuai 

dengan kelompok I yang dapat didefinisikan             . Kemudian    disesuaikan dengan 

kelompok               . Maka,              dapat diekspansi menjadi   
             . 

b. Diagonal Averaging 

Pada tahap ini akan dilakukan transformasi dari hasil pengelompokkan matriks     ke dalam seri 

baru dengan panjang N. Tujuan dari tahap ini adalah mendapatkan singular value dari komponen-

komponen yang telah dipisahkan, kemudian akan digunakan dalam peramalan. Hasil pada tahap ini 

merupakan matriks F sebagai berikut. 
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Untuk mencari rata- rata diagonal matriks dapat digunakan persamaan sebagai berikut. 
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dimana              dan              . Persamaan (4) jika diaplikasikan ke dalam matriks 

resultan     akan membentuk deret           
         

    . Oleh karena itu, deret asli akan 

didekomposisi menjadi jumlah dari m deret: 
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2.2 UTOMATISASI GROUPING 

Pada tahap singular value decomposition telah didapatkan eigenvalue yang menggambarkan 

karakteristik untuk setiap kolom pada matriks      . Eigenvalue ini dapat direpresentasikan oleh 

eigen vector. Oleh karena itu bahan dasar pengelompokkan pada tahap grouping adalah eigen vector. 

Masing-masing eigen vector pada masing-masing kolom yang merentang pada matriks lintasan ini akan 
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dilakukan  ekstraksi terhadap pola komponen seriesnya. Ekstraksi pertama dilakukan terhadap pola tren 

dengan menggunakan metode yang dikemukakan oleh Alexandrov [1], kemudian ekstraksi dilakukan 

terhadap pola musiman dengan menggunakan analisis spektral. Eigen vector yang lolos dalam analisis 

spectral dengan periode kurang dari 12 maka dianggap memiliki pola musiman dan eigen vector yang 

lolos dalam analisis spectral dengan periode lebih dari 12 akan dianggap memiliki pola siklik. Sedangkan 

eigen vector yang tidak lolos dalam ekstraksi tren maupun musiman (atau siklik) akan dianggap sebagai 

noise. 

Ekstraksi Pola Tren 

Tren adalah komponen time series yang halus dan memiliki perubahan nilai yang lambat sehingga 

akan menghasilkan komponen SVD dengan Empirical Orthogonal Function (EOF) yang halus dan 

memiliki perubahan nilai yang lambat juga [1]. EOF ke-j adalah rangkaian dari elemen eigen vector ke-j 

dimana eigen vector merepresentasikan basis orthonormal dari ruang vector lintasan yang merentang pada 

kolom matriks lintasan.  

Metode yang sudah ada untuk mengekstraktren pada SSA diantaranya adalah dengan 

menggunakan pendekatan naive. Pendekatan naive untuk mengekstrak tren pada SSA adalah untuk 

merekontruksi tren dari beberapa komponen awal SVD. Meskipun metode ini sangat sederhana namun 

pendekatan ini banyakdigunakanpadakasusnyatadenganalasansebagaiberikut. Eigenvalue merupakan 

kontribusi dari komponen SVD yang bersesuaian ke dalam bentuk time series. Karena tren biasanya dapat 

mencirikan bentuk time series, dimana eigen value nya lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya, 

yang berarti menunjukkan bahwa trena dalah komponen dengan nomor urutan yang kecil. 

Referensi [1] mengemukakan sebuah metode untuk mengekstrak tren dalam SSA, dimana dalam 

aplikasinya menggunakan transformasi Fourier dari deret series waktu               sebagai 

berikut. 
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Kemudian periodogram   
     pada frekuensi    

 

 
 
   

 
  

 dirumuskan sebagai berikut. 
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Kontribusi kumulatif dari frekuensi       dapat didefinisikan sebagai berikut. 
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Dengan          . Kemudian untuk           , maka kontribusi frekuensi yang rendah ke 

dalam interval        didefinisikan sebagai berikut. 

         
  

     

  
      

 ...(9) 

Alexandrov mengemukakan sebuah metode yang menyebutkan bahwa sebuah eigen vector memiliki 

komponen tren jika memenuhi kriteria sebagai berikut. 
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             ...(10) 

Dengan          dan    merupakan eigen vector ke-j. Sedangkan            ditentukan dengan 

perumusan sebagai berikut. 
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Dengan   
 

 adalah median dari nilai periodogram Y. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai pemilihan 

komponen SVD yang memiliki EOF yang berfluktuasi dengan frekuensi rendah. 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan menjelaskan hasil-hasil analisis berikut pembahasanannya mengenai 

peramalan tingkat curah hujan dan prakiraan banjir Periode Januari - Maret 2014. Data diambil dari dinas 

Perairan Kota Bandung dari tahun 2004- 2014, data berupa tingkat curah hujan harian (mm), dalam 

analisisnya data di jumlahkan dalam bulanan agar pola musiman data curah hujan terlihat. 

Teknik Peramalan yang digunakan adalah dengan menggunakan Metode Singular Spectrum 

Analysis, dengan mengunakan package Rssa. Dalam komputasinya dalam penelitian ini menggunakan 

software Minitab, R.3.2. Makro untuk komputasi ada pada [6].  

Untuk Curah Hujan Kota Bandung dan Bandung Selatan menggunakan model Auto SSA 
dengan bandwith masing masing adalah L = 110,20. Curah hujan di Bandung 

 

  Tabel 1. Model yang cocok untuk Data Curah Hujan di tiap Wilayah 

Wilayah Model MSE MAPE 

Kota Bandung 

Auto-SSA 14.057 31.80 

SSA 2,667 37.2% 

Bandung Selatan 

Auto SSA 2.301 65.68% 

SSA 3471,891 14,45% 

Tabel 2.  Peramalan Tingkat Curah Hujan Kota Bandung Dan Sekitarnya (mm/bulan) 

BULAN Kota 

Bandung 

Bandung 

Selatan 

Januari 10.75 316,87 

February 9.69 401,96 

Maret 9.173 389,18 

April 8.064 332,12 

Tabel 3. Peramalan Curah Hujan Kota Bandung Dan Sekitarnya (mm/hari) 

 Lokasi Bulan Tanggal Tingkat Curah Hujan 

Kota Bandung Januari 5 1,2 
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February 22 1,5 

Maret 25 1,5 

April 5 1,3 

Bandung Selatan 

Januari 3 26,6 

February 13 54,6 

Maret 3 53,1 

April 11 26,6 

Tabel 4 Tabel Klasisifikasi Intensitas Hujan (mm/hari) 

    ( Sumber Badan Meteorologi Dan Geofisika) 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 3  dan Tabel 4 maka dapat di perkirakan bahwa banjir di kota Bandung akan 

terjadi di daerah Bandung Selatan pada tanggal 13 February dan 3 Maret, karena mempunyai intensitas 

yang tinggi. Dari tabel 1, menunjukan bahwa Auto SSA membuat analisis menjadi sederhana tapi belum 

tentu lebih akurat.     

4 KESIMPULAN 

 Pemodelan Auto SSA sangat membantu dalam menganalisis melalui model SSA, karena peneliti 

tidak akan bingung bagaimana cara mengelompokan data berdasarkan pola nya (grouping). Akan 

tetapi, walaupun begitu metode Automatic SSA tidak selalu lebih akurat di bandingkan dengan 

metode SSA biasa. Perlu kajian khusus, pada kondisi apa Auto SSA lebih baik dari SSA.  
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Klasifikasi Intensitas 

Sangat Ringan < 5 

Ringan 5-20 

Sedang 21-50 

Lebat 51-100 

Sangat Lebat >101 


